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به بحث بهداشت باروري معطوف شده  بيش از دو دهه است كه توجه سازمان بهداشت جهانيمقدمه و هدف : 

است . بهداشت باروري انسان با رشد و تكامل جنسي آغاز مي شود ، كه از بلوغ شروع به تظاهر نموده ، در سراسر 

زندگي مردان و تا پايان دوره يائسگي زنان ادامه مي يابد. هدف ما در اين مطالعه بررسي شاخص هاي مرتبط با 

زيج حياتي در روستاهاي تحت پوشش گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  باروري قابل استخراج از

و مقايسه آن با شاخص هاي كشوري و استاني است تا از اين طريق بتوان در جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط 

 مثبت اين مناطق گام برداشت.

روستاي قمر در سال  21روستاي اصلي و  31 اين مطالعه از نوع توصيفي بوده كه بر رويمواد و روش ها : 

انجام شد . پس از استخراج داده ها از زيج هاي حياتي شاخص ها محاسبه و كد بندي شده و توسط  1382

تحت آناليز قرار گرفت و از آمار توصيفي جهت ارائه نتايج در قالب جدول و نمودار استفاده  نرم افزار 

آماده نبود لذا جهت مقايسه از آمار  1382رش اين پايان نامه آمار كشوري سال شد . از آنجا كه تا زمان نگا

 استفاده شد. 1381سال 

) از پر زادو ولد ترين  ) و روستاهاي قمر هير (  منطقه آبي بيگلو ( نتايج : 

يش قبولي دارند ( ب جمعيت روستايي تحت بررسي محسوب مي گردند هر چند كه پوشش تنظيم خانواده قابل

) و كشوري (  ) در ساير مناطق ميزان باروري تقريباٌ مشابه ميانگين استاني (  %72از 

 ) و روستاهاي قمر مناطق بوداللو (  ) است. منطقه عنبران ( 

ر روستاها و حتي نسبت به ) از اين نظر وضعيت مطلوب تري نسبت به ساي ) و ننه كران  (

 %65,47كشور و استان دارند. ميزان پوشش تنظيم خانواده در تمام مناطق تحت بررسي از ميانگين كشوري ( 

) مي باشد. از  %28,83) سپس توبكتومي (  %29,81) باالتر است و شايع ترين وسيله پيشگيري ابتدا قرص ( 

) و روستاهاي قمر منطقه  %7,69دوره نديده تنها بوداللو (  نظر وضعيت زايمان هاي انجام شده توسط ماماي



 %12,29) نسبت به ساير روستاها وضعيت نامناسبي دارند هر چند كه نسبت به ميانگين كشور (  %5,55آبي بيگلو ( 

هي ) به طور قابل توج %6,66) در وضعيت مناسبي به سر مي برند. درصد مرده زايي در روستاهاي قمر ننه كران ( 

نسبت به ساير مناطق باالتر است. ميزان مرگ و مير مادران ناشي از عوارض حاملگي در كليه روستاهاي تحت 

) به  %2,24بررسي مقدار صفر را به خود اختصاص داده است . ميزان تجديد نسل ناخالص در روستاهاي قمر هير ( 

 ) باالست. 0,93ور ( ) و ميانگين كش 0,87طور قابل توجهي نسبت به ميانگين استان (

) و باال  %72,58با توجه به ميزان پوشش خوب تنظيم خانواده در روستاهاي تحت برسي ( بحث و نتيجه گيري : 

بودن ميزان هاي باروري در برخي مناطق مي توان نتيجه گرفت كه يا زنان روستايي نحوه استفاده صحيح از وسايل 

اينكه در ثبت داده ها در جدول تنظيم خانواده در زيج حياتي دقت الزمه پيشگيري از بارداري را نمي دانند و يا 

صورت نگرفته است.از طرفي پايين بودن ميزان مرگ و مير مادران در اثر عوارض ناشي از بارداري و زايمان ( صفر 

اسب دوران در صد هزار تولد زنده ) در روستاهاي تحت بررسي ، به طور غير مستقيم نشاندهنده مراقبت هاي من

 بارداري در اين مناطق است.

   بهداشت باروري ، تنظيم خانواده ، ميزان هاي باروري ، زيج حياتي ، ميزان مرگ و مير مادرانواژه هاي كليدي  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


